
Läste för en tid sedan i Alekuriren 
att polisen ansåg att mopdedåk-
ningen hade minskat i Bohus och 
Surte. Så fel polisen kan ha emel-
lanåt! Jag upplever att det är betyd-
ligt fler mopeder ute på Bohus gator 
och vägar nu än tidigare. Dessutom 
kör de nu fortare och mer vårdslöst. 
Många utav de som kör är dessutom 
under 15 år. De far fram mellan 
gårdarna i bostadsområden, de kör 
med för hög fart och högt ljud utan 
att tänka det minsta på konsekven-
serna. De kör på skolområden och i 
”skateparken” utanför den fina och 
nybyggda idrottshallen i Bohus (och 
skrämmer då också bort de som egent-
ligen skall vara i ”skateparken”). När 
skall det bli ett stopp på detta? När 
skall polisen och föräldrarna börja 
agera?

Jag är själv småbarnsförälder 
och känner mig rädd att det ska 

hända en olycka, till exempel med 
ett barn eller en pensionär med rol-
lator innan polisen tar problemet på 
allvar. Vad gör föräldrarna åt detta? 
Tydligen ingenting! De låter sina 
barn gladligen köra på utan en tanke 
på vad som kan hända och vad följ-
derna kan bli. Tänk om mopedisten 
kör på ett barn som skadas svårt. 
Följderna kan bli allvarliga inte bara 
för den som blir påkörd utan även 
för föraren. Har föräldrarna tänkt på 
det? Jag skulle vilja ha mer poliser 
som cirkulerar runt i Bohus och som 
verkligen stoppar mopedisterna och 
plockar med dem hem till föräld-
rarna. 

Jag tror inte jag är den enda i 
Bohus som har upplevt detta och 
som känner frustration och rädsla.

Mycket orolig 
småbarnsförälder i Bohus
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Vi läste i reportaget från 
första maj-talet i Lilla 
Edet att kommunal-

rådet Ingemar Ottosson 
lovade att Socialdemokrater-
na skulle se till att det anlades 
en konstgräsplan i kommu-
nen. Det är lätt att lova något 
utan att berätta om hur detta 
ska finansieras. 

En konstgräsplan beräknas 
kosta cirka 8 miljoner kronor 
att anlägga och därefter kostar 
driften cirka 1,2 miljoner per 
år. I nuvarande budgetläge 
för kommunen finns inga 
planer för att kultur- och fri-
tidsnämnden kommer att få 

utökad budget. Det innebär 
att det är kulturen och övriga 
föreningar som måste betala 
för detta i form av minskade 
anslag. 

Det vi undrar är om invå-
narna i Lilla Edet anser detta 
vara politiskt ansvarstagande? 
Vi kan bara se hur ickean-
svarstagande socialdemo-
krater i Vänersborg byggde 
Arena Vänersborg. Hur ser 
det ut nu? Det fattas pengar 
i skola och det bedrivs en 
debatt om lokaler. 

Lilla Edet befinner sig i en 
budgetsituation där vi borde 
satsa mer pengar på skola och 

omsorg för att 
utveckla och 
höja nivån för 
våra invånare. 

Det är inte mycket mer än ett 
år sedan majoriteten i Lilla 
Edet gick ut med budskapet 
att småskolorna i kommu-
nen skulle stängas på grund 
av för höga kostnader. Men 
tack vare en bred opinion 
tog majoriteten sitt förnuft 
tillfånga och beslöt att lägga 
ner skolutredningen. De eko-
nomiska problemen kvarstår 
i stort och Lilla Edet har en 
mycket låg personaltäthet i 
exempelvis barnomsorgen. 
Och alldeles för många barn 
på Fuxernaskolan som inte är 
behörig att söka gymnasiet. 
Som vi förstår så är det fram-
förallt på Fuxerna vi måste 
lägga alla resurser.

Vi har också en ishall i 
Lödöse, där majoriteten väljer 

att stoppa huvudet i sanden 
för de ekonomiska problemen 
och man väljer att tro att det 
löser sig. Vi kan inte ljuga 
för oss själva och tro att det 
löser sig om vi inte gör något 
åt det aktivt. Därför anser vi 
moderater att vi måste lösa de 
problem vi har innan vi skapar 
fler.

Vi moderater i Lilla Edet 
är inte emot en kostgräsplan, 
men först måste vi skapa en 
bra skola och en ekonomi i 
balans. Därefter kan vi göra 
investeringar för att göra 
kommunen attraktiv även när 
det gäller fritidsaktiviteter.

För Moderaterna i Lilla Edet
Peder Engdahl, gruppledare

Camilla Olofsson
Michael Grönlund 

Ekonomiskt ansvarstagande eller populistiska utspel?

Dagens lilla spalt 
skall handla lite 
om fysisk aktivi-

tet. Denna fantastiska medi-
cin som finns tillgänglig för 
oss alla. Hade någon kunna 
få fram ett läkemedel med 
så mycket olika gynnsamma 
effekter och så lite biverk-
ningar så hade det säkerli-
gen gett ett nobelpris.

För vår hälsas skull räcker 
det faktiskt med 30 minuters 
fysisk aktivitet per dag. Det 
låter inte så mycket men 
faktum är att det inte är mer 
än cirka 20 procent av Sve-
riges befolkning som lever 
upp till detta.

Varför är det då så svårt 
att få till dessa 30 minuter? 
Vi har alla 24 timmar att 
bolla med på ett dygn, vi 
sover cirka åtta timmar och 
de flesta av oss jobbar cirka 
åtta timmar. Då har vi ytter-
ligare åtta timmar kvar till 
allt annat som måste göras. 
Ta sig till och från jobbet, 
träffa vänner, sköta hem och 
hushållsbestyr. Det handlar 
mycket om att prioritera. 
Skall vi få in en ny aktivitet 
så måste kanske något annat 
maka på sig. 

Sedan är faktiskt män-
niskan lat av naturen och 
det är en kvarleva från vårt 
ursprung. Man skulle inte 
slösa på energi i onödan 
för det minskade chanserna 
att överleva i svårare tider. 
Ett problem som knappast 
är aktuellt idag i vår del av 
världen. Tvärtom, att röra 
sig och slösa med energi 
är något som enbart bidrar 
positivt till vår hälsa.

Vad krävs då? Fysisk 
aktivitet är all rörelse som 
du använder dina muskler 
till, och all rörelse förbrukar 
energi. Städa, putsa föns-
ter, leka med barnen, cykla 
till jobbet och promenera 
till affären är exempel på 
vardagsmotion som gör 
skillnad. Så försök att få in så 
mycket som möjligt av detta 
i din vardag. En snabb pro-
menad på 30 minuter några 
gånger i veckan borde vi 
alla kunna få in i livspusslet 
och då har vi också vunnit 
mycket för vår hälsa.

Detta händer i kroppen 
vid fysisk aktivitet och trä-

ning – en inspirationslista!
•  Hjärtats slagvolym ökar 

och du får bättre syreupp-
tagningsförmåga. 

•  När cellerna kan ta upp 
mer syre kan kroppen lätt-
tare ta hand om förhöjda 
blodfetter och stresshor-
moner vilket avlastar hjär-
tat och förbättrar humöret 
och sömnen

•  Vilopulsen blir lägre
•  Energiförbrukningen ökar
•  Konditionen förbättras
•  Blodsockernivån sjunker 

och stabiliseras
 •  Kolesterolhalten minskar
•  Blodvolymen ökar genom 

fler röda blodkroppar
•  Immunförsvaret blir bättre
•  Antalet blodkärl i musk-

lerna ökar
•  Muskelstyrkan ökar, vilket 

gör att du orkar hålla uppe 
kroppen ordentligt, lyfta, 
bära och så vidare

•  Uthålligheten och rörlig-
heten förbättras

 •  Hållfastheten i leder, led-
band och senor förbättras

•  En tränad person har 
bättre förmåga att använda 
fett som energikälla
(Källor: Stefan Emanuels-

son, Ulf Ellervik, Vårdguiden 
och Friskis & Svettis)

Så när du tänker att du 
inte har ork eller lust att 
träna, läs då denna lista 
ordentligt och bli inspirerad 
att unna dig en bättre hälsa 
och ett längre liv!

Annika Gustafson
Sjuksköterska och

 kostrådgivare    
HälsoVärdet Väst

Slösa med din energi!
Annikas Hälsoruta

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad 
Söker CNC-Operatör

Då vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster kommer 
vi att under hösten utöka personalstyrkan med 

ytterligare medarbetare. 

Kvalifikationer:
Du som söker bör ha tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. 
Skiftarbete alt. ständig eftermiddagsskift (4dgr/vecka)

Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Ytterligare information om jobbet kan ges av 
Daniel Johnsson på telefonnummer 0303-97 561.

Du är välkommen att sända in din ansökan till 
daniel.jonsson@wika.se.

Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge. 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast. 

LEDIGA TJÄNSTER

Årsmöte i Skepplandas vägförening

Den från referatet 
efeter förra årsmö-
tet omnämnde herr 

S har under det gångna året 
visat nya prov på sin totala 
okunnighet om föreningsli-
vet i allmänhet och samfäl-
ligheter i synnerhet. Trakas-
serierna av styrelseledamö-
terna har fortsatt oavbru-
tet vilket har fått till följd att 
flera lämnar sina uppdrag. 
Kanske inte så konstigt när 
man ständigt blir beskylld 
för att vara "dumma, fräcka, 
snikna, okunniga". "Stora 
brister i kunskap och förmå-
ga" (saxat ur skrivelse från S 
till Ale kommun). I ett annat 
utskick från S är revisorer-
na blinda.

Motioner har lämnats till 
årsmötet som visar sådan 
häpnadsväckande brist 
på ekonomiskt kunnande 
från S sida att om avgifts-
sänkningen går igenom så 
kommer föreningen inte att 
kunna betala sina räkningar 
om några år. Förslag till 
ändringar i stadgarna saknar 
all sans och balans.
Ställ upp på årsmötet och 
visa att vägföreningen 
behöver andra företrädare 
än de av valberedningen 
föreslagna, inkl herr S, som 
föreslås en plats i styrelsen.
Årsmötet äger rum i Skepp-
landa bygdegård onsdag 23 
maj.

Medlem från B L

Buskörning med mopeder i Bohus
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PENSIONÄRSTRÄFF
Tisdag 29 maj kl 13.30 

hälsas alla pensionärer välkomna till 

Bohus servicehus för en träff med 

Bengt Göransson som talar under  

temat ”Kund eller medborgare”.  

Stefan Ljungqvist underhåller.  

Kostnad 20 kr inkl kaffe & smörgås!

 

MEDLEMSTRÄFF
Tisdag 29 maj kl 18.30

medverkar Bengt Göransson 

på en träff för medlemmar  

på Folkets hus i Nol.

Välkomna!

BS Elcontrol är en av Sveriges ledande leverantörer av 
automatikutrustning och apparatskåp. Vi konstruerar 
och tillverkar apparatskåp för styrning av maskiner och 
anläggningar. I våra nya fina lokaler i Älvängen är vi 
35 anställda. Vi har även ett dotterbolag i Litauen.

BS Elcontrol söker Elkonstruktör
Vi söker dig som vill hjälpa oss expandera inom 
industri- och processautomation. Vårt konstruktionsteam 
på nio personer behöver nu förstärkas med en erfaren 
elkonstruktör. Som elkonstruktör är du direkt ansvarig 
för konstruktionen och genomförandet av de projekt vi 
bedriver. 

Vi ser gärna att du har följande kunskaper och 
färdigheter:
•  En dokumenterad erfarenhet av att arbeta med    

elkonstruktion och programmering av automations-
lösningar mot industri- eller processkunder.

•  Vana av att arbeta med ElproCAD som är vårt       
konstruktionsverktyg.

• Erfarenhet av PLC-programmering. 

Välkommen med din ansökan!

För mer information är du välkommen att besöka oss på 
www.bselcontrol.se eller kontakta 
Jonas Kewenter på 0303-33 45 60.

www.alekuriren.se


